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Spreuken 11: 24 en 25. “Er zijn er die
uitstrooien en toch meer verkrijgen; terwijl
anderen meer inhouden dan recht is en toch
gebrek lijden. De zegenende ziel wordt
overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook
zelf gelaafd”.
God zegent mensen die gul zijn met hun tijd,
bezit en energie. Als we geven voorziet God
ons van meer, zodat we weer kunnen geven.
Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken
geeft, zal drinken krijgen. Het gaat over laven
en gelaafd worden in de letterlijke en
geestelijke betekenis. Als jij iemand die dorst
heeft, te drinken geeft, dan krijg jijzelf ook te
drinken als jij dorst hebt. Dat is niet een
kwestie van ‘Voor wat hoort wat’, maar het is
een zaak van de zegen van God voor je naaste
en voor jezelf. God laat je niet in de kou staan,
als jij rechtvaardig handelt in ontzag voor de
Heer en in liefdevolle aandacht voor je naaste.
Dit is een kwestie van wijsheid en van een
gelovig leven voor je naasten en voor jezelf.
Dan beseffen wij dat onze eigendommen nooit
echt van ons waren, maar dat we die van God
gekregen hebben om anderen te helpen.

Onze nieuwsbrief is wat later dan u van ons
gewend bent. We hebben het zo druk gehad,
dat ik er gewoon niet aan toe gekomen ben. En
tijdens de zomervakantie in Nederland is er
ook bijna niemand thuis. Ik schrijf u nu n.l.
vanuit Nederland. We zijn tot 10 december in
Nederland. We moesten het land uit voor de
nieuwe 3-jarige visums en dat is een heel
gedoe om alle juiste papieren, inentingen,
long- en hartfoto’s, politieverklaringen van
goed gedrag enz. enz. te verkrijgen. Na drie
keer naar de Ambassade in Den Haag te zijn
geweest werd alles goedgekeurd en nu is het
wachten op wanneer we ze krijgen, dat duurt
ook weer weken. Ik zal hier en daar een greep
doen uit alle gebeurtenissen die er de laatste
maanden in Zuid-Afrika zijn gebeurd.

Inmiddels hebben we in onze gebouwen in
Oupad en in White Location 10 diensten in de
week. Gelukkig hoeft Frans zelf niet in alle
diensten te spreken. Maar we werken wel
altijd mee. We hebben nu pastor Siviwe,
pastor Bornwell en Dennis. Pastor Dennis
heeft profetische diensten. Pastor Bornwell is
in het gebouw in White Location actief. Pastor
Siviwe heeft meerdere kerken in de omgeving.

We hebben heel volle zalen tijdens deze
diensten en daar zijn we de Heer zeer
dankbaar voor. Veel mensen hebben al hun
hart aan de Heer gegeven en ze komen van
heinde en verre naar ons gebouw in Oupad
toe. Veel mensen worden er bevrijd van
demonen, en genezingen vinden plaats bij
deze diensten.

Dit is een foto van een dienst in het Vermont
tehuis. Waar Frans in het prekenrooster zit
voor de zondagmorgen diensten. Ook geeft hij
daar om de twee weken een Bijbelstudie met
mannen die al jaren in een rolstoel zitten of
die in bed liggen met bijv. een dwarslaesie.
Hij doet dit al jaren en heeft hier ook een echte
vertrouwensband opgebouwd met deze
mannen.

Tijdens alle diensten krijgen de mensen die
zelf nog geen Bijbel hebben er één namens
onze ministry, Immanuel Ministries.

De computerlessen zijn voor dit jaar weer
afgesloten en we moeten een nieuwe leraar
zien te vinden voor het nieuwe jaar. Er is altijd
heel veel belangstelling voor deze lessen, dus
wie het eerst zich opgeeft wordt ook als eerste
geplaatst. We hebben soms heel lange
wachtlijsten. Maar de computers draaien nog
wel regelmatig door de schooljeugd, die dan
opdrachten moeten maken voor school.

Elke maand spreekt Frans altijd in the Flame
of the Holy Ghost. Hier wordt een baby
opgedragen aan de Heer.

De schooljeugd druk aan het huiswerk maken
Het werk dat we in de gevangenis mogen
doen, is altijd heel bevredigend. Ook daar
hebben we een goede vertrouwensband met de
mannen opgebouwd. Ze vertellen ons alles,
ook wat ze wel of niet hebben gedaan. Wat zij
ons vertellen is vertrouwelijk en dus geven wij
het niet door aan de bewakers. Na de
Bijbelstudie en praktische levenslessen
kunnen ze een persoonlijk gesprek met ons
hebben. Ze vertellen ons vaak heel schrijnende
verhalen.

Al onze voedingprogramma’s worden heel
druk bezocht. Zowel de E-pap in de vroege
ochtend als de warme maaltijd van drie uur
in de middag. Het is altijd een drukte van
belang. De kinderen krijgen eerst en daarna de
volwassenen. De volwassenen krijgen steeds
meer noten op hun zang. En zijn soms niet
tevreden als ze maar één bord eten krijgen. Ze
willen steeds meer. En in de ochtend is dan
bijvoorbeeld volgens hun de E-pap te dun of te
dik. Ze denken dat ze recht hebben op alle
dingen die we ze aanbieden en vinden het
geen voorrecht meer. Ook maken
volwassenen steeds meer ruzie met elkaar in
het gebouw, maar dan sturen we de boosdoeners naar buiten. Dat gaan ze dan buiten
maar lekker uitvechten maar niet in ons
gebouw. Ons gebouw is een gebouw van God
en daar hoort dit niet thuis, God is een God
van orde en vrede.

De Gideons groep in Oupad
Al onze vijf kinder- en jeugdclubs hebben dit
jaar ontzettend goed gedraaid. We mochten
aan al deze jonge mensen steeds opnieuw laten
zien wie de drieenige God is. En dat God ook
veel van hen houdt en dat het niet uitmaakt
voor God of je nog maar heel jong bent of wat
ouder. Een kind in deze cultuur heeft totaal
niets in te brengen en staat op de laatste plaats
in een gezin.

De meeste kinderen hebben verlatingsangst.
Vaders zijn bijna altijd bij hen weggelopen en
door de AIDS zijn veel kinderen bij een oma
geplaatst, die hen dan moet grootbrengen. Of
bij één of ander familielid die ook geen
belangstelling heeft voor dat kind. Ze
ontvangen ook totaal geen liefde. Dus dan is
het mooi dat hun hemelse Vader hen nooit in
de steek zal laten en altijd van hen blijft
houden. De meeste kinderen hebben al zoveel
meegemaakt en gezien aan geweld enz., dat er
bij de meeste kinderen een trauma aanwezig
is. Daarom is het belangrijk dat ze in ons
gebouw veilig zijn en dat er aandacht en liefde
aan ze besteed wordt.

De arme mensen in Zuid Afrika eten niet erg
hygiënisch. Ze eten veel dingen die we in
Nederland nooit zouden eten. Op deze foto
ziet u een kop van een schaap of geit. Deze
kop wordt eerst met een roestiger schaar
geknipt en dan in een vieze pan buiten op een
houtvuurtje gaar gemaakt, dan is die kop zwart
geblakerd en dan schrapen ze dat zwarte er
weer af en verkopen dit dan aan hun
buurtbewoners. Dit telt ook voor kop van een
koe en een varken. Ook eten ze de onderste
poten van de kippen met de nagels er nog
aan. Ook pens staat regelmatig op het menu.
Als dat klaargemaakt wordt, stinkt het
verschrikkelijk. Zij kunnen niet begrijpen dat
wij dat in Nederland niet eten. Voor hun is dat
een delicatesse.
De boefjes uit Oupad

De kinderen hebben meestal alleen maar
zwarte schoolschoenen en doen die uit als ze
thuis zijn. In weer en wind lopen ze meestal
op “kale” voeten. Maar dit jongetje had een
oplossing gevonden, zodat hij toch een paar
schoenen aan had. Heel creatief vond ik.

De maandelijkse voedselpakketten die we
mogen uitdelen aan de zeer armen, is voor
deze mensen een uitkomst om te overleven. Er
zitten alleen maar dingen in die ze dagelijks
kunnen gebruiken, zoals rijst, pak maismeel
om pap te maken wat ze eten i.p.v. brood.
Bruine bonen, olie, zout, suiker, macaroni,
zeep, thee, samp, fles aanmaaklimonade, enz.
Deze pakketten worden gesponsord door
mensen uit Nederland. Als u ook mee wilt
doen, zie dan op onze website, bovenaan deze
nieuwsbrief. Voor 20 euro in de maand kunt
u een gezin met kinderen helpen om te
overleven. U krijgt dan van ons uw eigen
gezin toegestuurd en elk jaar een update van
uw gezin. Doe a.u.b. mee. Het maakt echt een
wezenlijk verschil voor deze arme mensen.
Alvast hartelijk bedankt.

Nu we voor onze visums naar Nederland
moesten komen, hadden we het voorrecht om
bij de trouwerij van onze dochter aanwezig
te zijn. En om alle kinderen en kleinkinderen
weer te zien. We hebben presentaties gegeven
en Frans heeft in verschillende kerken mogen
spreken. Ook hebben we met ons thuisfront en
anderen een koekactie Nederland gehad. Deur
aan deur in Dokkum, wat 2650 euro heeft
opgebracht voor ons zendingswerk.

Ons actieve Thuisfront in Nederland

Natuurlijk weer kledingmarkten gehouden in
Oupad, in White Location en daarna nog de
rest naar andere arme wijken gebracht. Het is
altijd weer een ware uitdaging voor ons dat het
zo ordelijk mogelijk verloopt.

Gezegende Feestdagen en een Gelukkig
Nieuwjaar, in Hem, Frans en Carly Alkema
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